
År 1897 säljs Rikti-hemmanet till Törefors AB för 9.500 kr. Redan på 
1870-talet förekommer det att nybyggare i Kalix älvdal säljer sina 
hemman till skogsbolagen, ofta till Bergman Hummel & Co med 
kontor i Gyljen. I en del fall känner sig säljaren lurad i efterhand. Vad 
händer när skogen plötsligt får ett värde, skogen som tidigare klassats 
som värdelös?&

Som för många andra hemman, blir 
också människorna på Rikti Dockas 
åbor, arrendatorer till det som tidigare 
varit deras eget. I återfunna äldre 
åbokontrakt från andra nybyggen i 
Kalix älvdal på 1800-talet, kan man lära 
sig mer om åbons förhållande till 
skogsbolaget. Han måste ofta göra 
dagsverken åt skogsbolagen, och får 
sällan sälja sina tjänster till andra, 
konkurrerande bolag. Han är också 
tvingad att handla i bolagets 
handelsbod.&

Nybyggaren, förvärv 
och baggböleri#

Bilder av Magnus Cedergren 2011-2012,  samt utdrag från ett brev ur Grytnäsarkivet.&

Har det förekommit sådant här s.k. 
Baggböleri på annat håll i Kalix älvdal, dvs. 
har skogsbolaget köpt hemmanet för billigt 
och med tvivelaktiga påtryckningar? År 
1873 köper skogsbolaget Bergman Hummel 
& Co ett hemman i Vähä Pulmajärvi, i den 
norra delen av Överkalix socken. Det är 
bl.a. inspektorn i Gyljen, Viktor Krook som 
övertalar nybyggaren Jöns Jönsson att 
fullfölja köpet. Brevet här bredvid är 
skrivet av Johannes Sällström, som är 
bolagets man i Kalix vid det här tillfället. I 
det här brevet vill han övertyga sina chefer, 
Bergman och Hummel om förträffligheten i 
den uppgjorda affären.&

Mat handlas i bolagets handelsbod, kanske i Gyljen. Det är 
bolaget som sätter priserna, och inte sällan hamnar många 
nybyggare i skuld till bolaget. Kanske får den skuldsatte en 
ordentlig utskällning om han senare inte kan betala tillbaka 
sin skuld. Bolaget tar istället nybyggarens egendom som 
betalning: bohag, kreatur eller i värsta fall som inteckningar 
av hemmanet.&
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F.d. Kassörsbostaden i Gyljen 2012.&


